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บทคัดย่อ
การศึึกษาเรื่่อ� ง การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้ง� ชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บล
ดอนหััวฬ่่อ : กรณีีศึึกษา น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์  มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ ศึึกษากลยุุทธ์์
การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ ของ
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ งานชิ้้�นนี้้�เป็็นการศึึกษาเชิิงคุุณภาพ เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วย
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�ให้้ข้้อมููลบุุคคลสำำ�คััญ จำำ�นวน  3 คน  ผลการศึึกษาพบ              
4 ประเด็็น  ได้้แก่่ (1) การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ มีีนโยบายเน้้น
การทำำ�งานที่่�รวดเร็็ว ถููกต้้อง (2) กลยุุทธ์ผ์ ลััก พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ใช้้การสื่่อ� สารแบบ
เห็็นหน้้าด้้วยการลงพื้้�นที่่พ� บประชาชนด้้วยตนเอง ส่่วนการสื่่อ� สารแบบไม่่เห็็นหน้้า
น.ส.นวรััตน์์ ให้้ทีีมงานร่่วมกับั ผู้้นำ� ำ�ชุุมชนลงพื้้�นที่่ชั� กั จููงใจให้้ประชาชนเลืือกตนเอง
(3) กลยุุทธ์์ดึึง พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ รณรงค์์ผ่่านเสีียงตามสาย และใช้้เฟซบุ๊๊�ก
เผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการทำำ�กิิจกรรมของตน (4) การหยั่่�งเสีียง พบว่่า ไม่่มีีการ
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จััดทำำ�โพลสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชนในช่่วงเวลาที่่�มีีการรณรงค์์หาเสีียง
เลืือกตั้้�ง
คำำ�สำำ�คััญ : การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง; ดอนหััวฬ่่อ; น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์
Abstract
The research on “A Political Campaign for a Mayoral Election in
Don Hua Loh Subdistrict Municipality : A Case Study of Miss Nawarat
Trairak” aimed to study Miss Nawarat Trairak’s campaign strategies
to run for a mayor of Don Hua Loh Subdistrict Municipality. This
research employed qualitative methodology with in-depth interviews
of three key informants. The study was revealed in four different
categories : 1) Product Presentation - Miss Nawarat was portrayed
with fast and accurate work, 2) Push Strategy - Miss Nawarat adopted
face to face communication and met the local people herself, 3)
Pull Strategy - Miss Nawarat employed PA system and Facebook to
broadcast all her activities, and 4) Poll - the study found that there
was no poll for the time being.
Keywords : Political Campaign; Don Hua Loh; Nawarat Trairak
บทนำ�
เทศบาลตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ ตั้้ง� อยู่่�ในเขตตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ชลบุุรีี  อยู่่�ห่่างจากตััวเมืืองชลบุุรีีประมาณ 8 กิิโลเมตร เป็็นองค์์กรปกครองส่่วน
ท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับการยกฐานะจาก องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ เมื่่�อวัันที่่�
24 สิิงหาคม พ.ศ.2550 และได้้เปลี่่�ยนแปลงขนาดจาก “เทศบาลขนาดกลาง” ให้้
เป็็น  “เทศบาลขนาดใหญ่่” เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม พ.ศ.2553 คำำ�ว่่า “ดอนหััวฬ่่อ”
เดิิมเขีียนว่่า “ดอนหััวล่่อ” มีีที่่�มาจากการที่่�ประชาชนในอดีีตนิิยมทำำ�หุ่่�นเป็็นรููป
สััตว์์มาสวมศีีรษะเพื่่�อล่่อให้้สััตว์์เข้้ามาใกล้้ จะได้้ล่่าสััตว์์เป็็นอาหาร ชาวบ้้านมััก
เรีียกกัันติิดปากว่่า “ดอนหััวล่่อ” ต่่อมาได้้เปลี่่�ยนจากอัักษร “ล” เป็็น “ฬ” เป็็น 
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“ดอนหััวฬ่่อ” พื้้�นที่่�แห่่งนี้้�มีีทิิศเหนืือติิดอำำ�เภอพานทอง ทิิศใต้้ติิดกัับอำำ�เภอนาป่่า
ทิิศตะวัันออกติิดกัับตำำ�บลหนองตำำ�ลึึง ส่่วนทิิศตะวัันตกติิดกัับตำำ�บลครองตำำ�หรุุ
ตำำ�บลหนองไม้้แดง
เดิิมพื้้นที่่
� ใ� นเขตเทศบาลดอนหััวฬ่อ่ มีีลัักษณะเป็็นไร่่นา ปััจจุบัุ นั เปลี่่ย� นแปลง
ไปเป็็นพื้้�นที่่�ภาคอุุตสาหกรรมและพาณิิชย์์จำำ�นวนมาก มีีประชาชนย้้ายถิ่่�นฐาน
เข้้ามาอาศััยอยู่่�หนาแน่่นมากขึ้้�น  เกิิดอาชีีพที่่�หลากหลายและแตกต่่างจากพื้้�นที่่�
แห่่งอื่่�น  เช่่น  มีีการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยให้้คนทำำ�งานในพื้้�นที่่�เช่่าพัักอาศััยจำำ�นวนมาก
ทั้้�งการสร้้างคอนโดมิิเนีียมให้้เช่่าเป็็นรายเดืือน  การสร้้างอพาร์์ทเม้้นท์์ หรืือ
“หอพััก” ให้้เช่่าทั้้�งรายวัันและรายเดืือน อีีกทั้้�งยัังมีีโครงการสร้้างบ้้านพัักอาศััย
ขายให้้คนในพื้้�นที่่�หลายโครงการ ประชากรในพื้้�นที่่�ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อจำำ�นวนมาก
ทำำ�งานในโรงงานอุุตสาหกรรม จำำ�เป็็นต้้องออกจากที่่�พัักอาศััยตั้้�งแต่่เช้้า และกลัับ
เข้้าสู่่�ที่่�พัักในตอนเย็็น ทำำ�ให้้คนทำำ�งานในพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�มีีเวลาทำำ�ความสะอาดที่่�พััก
อาศััยน้้อยมาก จึึงมีีผู้ป้� ระกอบอาชีีพให้้บริิการซ่่อมเครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้ประเภทต่่าง ๆ
จำำ�นวนมาก มีีอาชีีพรัับจ้้างทำำ�ความสะอาด  อาชีีพขัับรถรัับจ้้างในหลากหลาย
รููปแบบ เป็็นต้้น 
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ เป็็นบุตุ รของ นายสยาม นวรััตน์์ อดีีตกำำ�นันตำ
ั ำ�บลดอน
หััวฬ่อ่  สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมต้้นที่่�โรงเรีียนพานทอง มััธยมปลายโรงเรีียนชล
กัันยานุุกููล ปริิญญาตรีีจากมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย และเข้้าศึึกษาต่่อระดัับ
ปริิญญาโท มหาวิิทยาลััยบููรพา ด้้านประวััติกิ ารทำำ�งาน หลัังจากจากจบการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีี ได้้เข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานธนาคารกรุุงเทพ ประมาณ 6 ปีี จาก
นั้้�นบิิดา คืือ นายสยาม ได้้ขอให้้ น.ส.นวรััตน์์ ลงสมััครชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี
ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อและได้้รัับการเลืือกตั้้�งจากประชาชนให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายก
เทศมนตรีีในที่่�สุุด ด้้วยวััย 34 ปีี  
เทศบาลตำำ�บลดอนหััวฬ่่อเป็็นเทศบาลขนาดใหญ่่ มีีประชากรอาศััยอยู่่�ใน
พื้้�นที่่แ� ห่่งนี้้จำ� ำ�นวนมาก ผู้้บ� ริิหารเทศบาลตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ จำำ�เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจ
สภาพความเป็็นอยู่่�ของคนในพื้้�นที่่� โดยทั่่�วไปนั้้�นเทศบาลขนาดใหญ่่ที่่�มีีประชาชน
อาศััยอยู่่�จำำ�นวนมากจะมีีบุุคคลสนใจลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารเทศบาล
หลายคน ทว่่า สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น� ในพื้้�นที่่แ� ห่่งนี้้ คืื
� อ มีีผู้ส้� มััครรัับเลืือกตั้้ง� เพื่่อ� เข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่ง
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นายกเทศมนตรีีตำำ� บลดอนหัั วฬ่่ อ เพีียงคนเดีียว คืือ น.ส.นวรัั ต น์์ ไตรรัั ก ษ์์
หมายความว่่ า การลงสมััค รรัับเลืือกตั้้�งที่่�จะเกิิดขึ้้� น ในวัั นที่่� 27 พฤษภาคม 
พ.ศ.2555 ของ น.ส.นวรััตน์์ จะไม่่มีีคู่่�แข่่งขััน กระนั้้�นก็็ตามผู้้ศึ� ึกษาเกิิดความสงสััย
ใคร่่รู้้�ว่่าการที่่� น.ส.นวรััตน์์ ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งเพื่่�อเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี
ตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ เพีียงคนเดีียวโดยไม่่มีีคู่่�แข่่งนั้้�น เขาใช้้กลยุุทธ์ก์ ารรณรงค์์หาเสีียง
เลืือกตั้้�งอย่่างไร จึึงนำำ�มาสู่่�การศึึกษาครั้้�งนี้้�
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่่�อศึึกษากลยุุทธ์์การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี
ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อของ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์
คำ�ถามนำ�วิจัย
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ใช้้กลยุุทธ์ก์ ารรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้ง� เพื่่อ� เข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่ง
นายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ อย่่างไร
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับแนวคิิดทางการตลาดของ Bruce I.
Newman ผู้้ศึ� กึ ษานำำ�เสนอแนวคิิดหลััก (Concept) ของแนวคิิดนี้้� โดยนำำ�มาเป็็นก
รอบในการศึึกษาการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีของ
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ซึ่่�ง นิิวแมน ระบุุว่่า การตลาดเป็็นกระบวนการที่่�ผู้้�ขายหรืือ
เจ้้าของธุุรกิิจนำำ� “ผลิิตภััณฑ์์” หรืือ “สิินค้้า” แลกกัับ “เงิิน” ของผู้้�บริิโภคโดยใช้้
กลยุุทธ์์ทางการตลาด 4 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ สินค้้
ิ าและบริิการ การส่่งเสริิมการ
ตลาด การกำำ�หนดราคา และ ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย หลัักการนี้้�ไม่่แตกต่่างจาก
หลัักการตลาดการเมืือง ซึ่่�งพรรคการเมืืองจะขาย “ความคิิด” และขาย “ผู้้�สมััคร
รัับเลืือกตั้้ง� ” โดยพยายามสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้ประชาชนเชื่่อ� ถืือ และนำำ�เสนอวิิสัยั
ทััศน์์เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคตััดสิินใจซื้้�อ วิิสััยทััศน์์ จากหลััก 4Ps. ทางการตลาด นิิวแมน 
ได้้นำำ�มาประยุุกต์์เข้้ากัับ 4Ps. ทางการเมืือง ประกอบด้้วย ประการแรก ผลิิตภััณฑ์์
(Product) คืือ ผลิิตภััณฑ์์ทางการเมืือง ได้้แก่่ นโยบายของพรรคการเมืือง และ
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ผู้้ส� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ประการที่่�สอง การตลาดแบบผลัักดััน (Push Marketing) ได้้แก่่
การเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับนโยบายและผู้้ส� มััครของพรรคการเมืือง โดยให้้ทีีมงาน
ช่่วยกระจายข้้อมููลข่่าวสารไปยัังบุุคคลอื่่�น  ประการที่่�สาม  การตลาดแบบดึึงดููด 
(Pull Marketing) ได้้แก่่ การใช้้สื่่�อมวลชน  ได้้แก่่ วิิทยุุกระจายเสีียง โทรทััศน์์
หนัังสืือพิิมพ์์ และสื่่�อกระแสหลัักประเภทอื่่�น  ในการเผยแพร่่ข่่าวสารตามที่่�
พรรคการเมืืองหรืือนัักการเมืืองต้้องการสื่่อ� ถึึงสาธารณชน ประการที่่�สี่่� การสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็น  (Polling) คืือ การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชนเพื่่�อจะให้้ได้้
ข้้อมููลมากำำ�หนดเป็็นนโยบาย และการหยั่่�งเสีียงของประชาชนในระหว่่างการ
รณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง
หลัังจากนำำ�เสนอแนวคิิดการนำำ�การตลาดมาประยุุกต์์เข้้ากัับการตลาด
การเมืืองตามแนวคิิดของนิิวแมนแล้้ว ผู้้�ศึึกษาได้้ทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับการ
รณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง ซึ่่�งผู้้�ที่่�เคยศึึกษาไว้้ก่่อนหน้้านี้้�ได้้นำำ�แนวคิิดของ นิิวแมน
มาประยุุกต์์เข้้ากัับการศึึกษาในประเด็็นใกล้้เคีียงกััน ผลการทบทวนวรรณกรรมมีี 
ดัังต่่อไปนี้้�
งานชิ้้�นแรกเป็็นของ พิิรุุณธร เบญจพรรัังสิิกุุล (2554) ศึึกษาเรื่่�อง ปััจจััย
ทางการตลาดการเมืืองที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกพรรคการเมืืองไทยของ
ประชาชนผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งในเขตกรุุงเทพมหานคร ผู้้�ศึึกษานำำ�แนวคิิดของ (Bruce
I. Newman, 1999) ที่่�ประยุุกต์์ส่วน
่ ประสมทางการตลาดเข้้ากัับการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
การสื่่�อสารในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง โดยกำำ�หนดตััวแปรในการศึึกษา คืือ
ผลิิตภััณฑ์์ (Product) การตลาดแบบผลัักดััน (Push Marketing) การตลาดแบบ
ดึึงดููด (Pull Marketing) และการหยั่่ง� เสีียง (Polling) ผลการศึึกษา พบว่่า ในด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์ คืือ การนำำ�เสนอตนเองนั้้�น  แบ่่งออกเป็็นการนำำ�เสนอนโยบายของ
พรรคการเมืือง และการนำำ�เสนอตััวผู้ส้� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ในส่่วนการนำำ�เสนอนโยบาย
พรรคมีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั พฤติิกรรมการตััดสินิ ใจเลืือกผู้้ส� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ในทิิศทาง
เดีียวกััน ผู้มี้� ีสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ให้้ความไว้้วางใจพรรคการเมืืองที่่�ส่ง่ ผู้้ส� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ชิิง
ตำำ�แหน่่งทางการเมืือง ด้้านการนำำ�เสนอตััว “ผู้้ส� มััคร” มีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั พฤติิกรรม
การเลืือกพรรคการเมืือง โดยเชื่่อ� ว่่าพรรคการเมืืองจะคััดสรรผู้้ส� มััครที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมมาเป็็นสมาชิิกของพรรคการเมืือง ส่่วนการตลาดแบบผลัักดััน คืือ การ
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ที่่�ผู้ส้� มััครพบประชาชนโดยการขึ้้�นปราศรััยบนเวทีีที่่�จัดขึ้้
ั �น มีีค่่าเฉลี่่ย� 3.51 – 3.56
รองลงมา คืือ การใช้้ทีีมงานลงพื้้�นที่่�เคาะประตููบ้้าน มีีค่่าเฉลี่่�ย 2.93 – 3.04 ด้้าน
การตลาดแบบดึึง พบว่่า ประชาชนรัับรู้้ผ่� า่ นป้้ายหาเสีียง มีีค่่าเฉลี่่ย� 3.47 รองลงมา
คืือ รัับรู้้ผ่� า่ นโทรทััศน์์ มีีค่่าเฉลี่่ย� 3.42 และรัับรู้้ผ่� า่ นยานพาหนะเคลื่่อ� นที่่� มีีค่่าเฉลี่่ย�
3.34 ส่่วนด้้านการหยั่่�งเสีียง ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งมีีระดัับความคิิดเห็็นโดยรวมอยู่่�ใน
ระดัับปานกลาง มีีค่่าเฉลี่่�ย 3.28
แพรวา ศรีีชำำ�นิิ (2557) ศึึกษาเรื่่�อง ความล้้มเหลวของพรรคเพื่่�อไทยในการ
ใช้้การตลาดทางการเมืืองในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งทั่่�วไปในปีี พ.ศ.2554 ใน
กรุุงเทพมหานคร เป็็นการศึึกษากลยุุทธ์์การตลาดการเมืืองที่่�พรรคเพื่่�อไทยนำำ�มา
ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง โดยนำำ�กรอบแนวคิิด  “การตลาด
การเมืือง” (Political Marketing) ของ Bruce I. Newman มาใช้้เป็็นแนวทาง
การศึึ ก ษาเปรีียบเทีียบกัั บ การใช้้กลยุุ ทธ์์ ก ารตลาดทางการเมืืองของพรรค
ประชาธิิปััตย์์ ผลการศึึกษา พบว่่า พรรคเพื่่�อไทยได้้ประยุุกต์์ใช้้กลยุุทธ์์การตลาด
การเมืืองในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งเช่่นเดีียวกัับกลยุุทธ์์ของพรรคไทยรัักไทย
โดยดึึงอดีีตผู้้�นำำ�พรรค คืือ พัันตำ�ำ รวจโททัักษิิณ ชิินวััตร มาเป็็นจุุดขาย กล่่าวย้ำำ��ถึึง
ความสำำ� เร็็ จ ในการบริิ ห ารประเทศที่่� พ รรคไทยรัั ก ไทยเคยทำำ� ไว้้ ส่่ วนพ รรค
ประชาธิิปััตย์์มุ่่�งเจาะกลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ ประชาชนที่่�ต่่อต้้านพัันตำำ�รวจโททัักษิิณ
ชิินวััตร บริิบททางการเมืืองและสัังคมในช่่วง พ.ศ.2554 เปลี่่�ยนแปลงไปจากปีี
พ.ศ.2543 – 2548 มาก ทำำ�ให้้การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางการเมืืองของพรรคเพื่่�อไทย
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จดัังเช่่นการกำำ�หนดกลยุุทธ์์การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งของ
พรรคไทยรัักไทย
บทสัังเคราะห์์จากการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า พิิรุุณธร เบญจพรรัังสิิกุุล ได้้นำำ�แนวคิิด
ของ Bruce I. Newman ที่่�ประยุุกต์์ส่วน
่ ประสมทางการตลาดเข้้ากัับการกำำ�หนด
กลยุุทธ์ก์ ารรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้ง� โดยกำำ�หนดตััวแปรในการศึึกษา คืือ ผลิิตภััณฑ์์
(Product) การตลาดแบบผลัักดััน (Push Marketing) การตลาดแบบดึึงดููด (Pull
Marketing) และการหยั่่�งเสีียง (Polling) โดยระบุุว่่า ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่
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“นโยบาย” และ “ตััวผู้ส้� มััคร” ด้า้ นกลยุุทธ์ผ์ ลััก คืือ การที่่�ผู้ส้� มััครเดิินพบประชาชน
โดยตรง เช่่น การเดิินเคาะประตููบ้้านแนะนำำ�ตนเอง การใช้้โทรศััพท์แ์ นะนำำ�ตัว 
ั ด้า้ น
การตลาดแบบดึึงดููด คืือ การรณรงค์์โดยใช้้สื่่�อมวลชนเป็็นเครื่่�องมืือในการนำำ�พา
“สาร” ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย ด้้านการหยั่่�งเสีียง คืือ การจััดทำำ�โพลเพื่่�อให้้รัับรู้้�ถึึง
ความนิิยมของผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งแต่่ละคนในช่่วงเวลานั้้�น ส่่วน  แพรวา ศรีีชำำ�นิิ
ศึึกษาความล้้มเหลวของพรรคเพื่่อ� ไทยที่่�ใช้้การตลาดทางการเมืืองรณรงค์์หาเสีียง
เลืือกตั้้�งในปีี พ.ศ.2554 โดยใช้้กรอบแนวคิิดการตลาดการเมืือง (Political
Marketing) ของ Bruce I. Newman มาศึึกษาเช่่นเดีียวกััน ผลการศึึกษา พบว่่า
พรรคเพื่่� อ ไทยใช้้กลยุุ ทธ์์ ก ารตลาดการเมืืองที่่� พ รรคไทยรัั ก ไทยเคยนำำ�ม าใช้้ 
โดยหยิิบยกเอาผลงานของ พัันตำำ�รวจโททัักษิิณ ชิินวััตร ในอดีีตมานำำ�เสนอ แต่่
ทว่่าบริิบททางการเมืืองและสัังคมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป ประกอบกัับประชาชนที่่�อาศััย
อยู่่�ในกรุุงเทพมหานครมีีความแตกต่่างไปจากประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ต่่างจัังหวััด 
จึึงทำำ�ให้้พรรคเพื่่�อไทยไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการใช้้แนวคิิดการตลาดการเมืือง
ในกรุุงเทพมหานคร
ผู้้�ศึึกษาได้้นำำ�เอาตััวแปรตามที่่� พิรุิ ุณธร และ แพรวา นำำ�มาใช้้ในการศึึกษา
ซึ่่�งทั้้�งสองได้้นำำ�เอาแนวคิิดการตลาดการเมืืองของ Bruce I. Newman มาเป็็น
แนวทางในการศึึกษาครั้้�งนี้้�โดยนำำ�มาศึึกษากลยุุทธ์์การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง
เพื่่�อเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ ของ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์
ประกอบด้้วย ตััวแปรด้้านผลิิตภััณฑ์์ (Product) กลยุุทธ์์ผลััก (Push Marketing)
กลยุุทธ์์ดึึง (Pull Marketing) และ การหยั่่�งเสีียง (Polling) ดัังรููปที่่� 1
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ผลิตภัณฑ์
การตลาดทางการเมือง

กลยุทธ์ผลัก
กลยุทธ์ดึง
การหยั่งเสียง

รููปที่่� 1 : แสดงกรอบแนวคิิดในการศึึกษา
ผู้้�ศึึกษาประยุุกต์์จากแนวคิิดการตลาดการเมืืองของ บรููซ ไอ นิิวแมน 
(Bruce I. Newman, 1999)
วิธีการศึกษา
การศึึกษาเรื่่�อง “การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี 
ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ : กรณีีศึึกษา น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์” เป็็นการศึึกษาเชิิงคุุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็็บข้้อมููลด้้วยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-Depth
Interview) บุุคคลที่่�รู้้�วิิธีีการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งของ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์  
เป็็นอย่่างดีี  โดยใช้้การเลืือกตััวอย่่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้้�ให้้
ข้้อมููลคนสำำ�คััญ (Key Informant) จำำ�นวน  3 คน  ประกอบด้้วย น.ส.นวรััตน์์
ไตรรัักษ์์ นายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ น.ส.จิิตติิมา พิิมพ์์พิทิ ยานัันท์์ หัวั หน้้า
สำำ�นัักงานปลััดเทศบาล ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ นายณััฐวิิโรจน์์ มหายศ นัักวิิชาการด้า้ น
การสื่่�อสารในพื้้�นที่่� ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อที่่�ติิดตามการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งในครั้้�ง
นี้้�อย่่างใกล้้ชิิด  โดยสััมภาษณ์์ในประเด็็นกลยุุทธ์์การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งของ
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ เพื่่�อเข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ
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ผลการศึกษา
ผู้้ศึ� กึ ษานำำ�เสนอผลการศึึกษาโดยเรีียงลำำ�ดับั ตามองค์์ประกอบการรณรงค์์หา
เสีียงเลืือกตั้้�งตามแนวคิิดของ (Bruce I. Newman, 1999) ดัังรููปที่่� 2

.

รููปที่่� 2 : แสดงกลยุุทธ์์ที่่� น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ใช้้ในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง
จากรููปที่่� 2 น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ใช้้กลยุุทธ์์รณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งเพื่่�อเข้้า
สู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ มีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�

7

1) ผลิิตภััณฑ์์ (Product)
“ผลิิตภััณฑ์์” ในที่่�นี้้� หมายถึึง การที่่� น.ส.นวรััตน์์  นำำ�เสนอตนเองต่่อ
สาธารณชน ผลการศึึกษาพบ  2 ประเด็็น ได้้แก่่  การนำำ�เสนอนโยบายของตนเอง  
และ การนำำ�เสนอตััวบุุคคล ดัังต่่อไปนี้้�
การนำำ�เสนอนโยบายของตนเอง
ผลการศึึกษา พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ นำ�ำ เสนอนโยบายหลััก 2 ประการ ได้้แก่่
การทำำ�งานที่่�รวดเร็็ว ถููกต้้อง และการแก้้ปััญหาให้้ประชาชน ดัังต่่อไปนี้้�
(1) การทำำ�งานที่่�รวดเร็็ว ถููกต้้อง
น.ส.วรรััตน์์ ได้แ้ จ้้งต่่อประชาชนเขตเทศบาล ตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ ขณะรณรงค์์
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หาเสีียงเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ โดยระบุุว่่า ถ้้าหาก
ตนเองได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี จะเอาใจใส่่ต่่อการเข้้ามาติิดต่่อราชการ
ของประชาชน โดยให้้ใช้้เวลาน้้อยที่่�สุดุ เพราะเข้้าใจดีีว่่าแต่่ละคนล้้วนมีีกิิจกรรมที่่�
หลากหลายที่่�จะต้้องทำำ�ในแต่่ละวััน  การบริิการที่่�รวดเร็็วจะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
ประชาชนผู้้ใ� ช้้บริิการ ดัังข้้อความ “นายกเขาให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความรวดเร็็ว ความ
สะดวกมาก่่อน  แต่่จะต้้องถููกต้้องด้้วย ไม่่ให้้ผิิด  เขาเข้้าใจว่่าคนที่่�มาติิดต่่องานที่่�
เทศบาล เขาก็็มีีธุุระของเขาที่่�จะต้้องไปทำำ�ต่่อ จะมาเสีียเวลาเป็็นวััน ๆ เหมืือนเมื่่�อ
ก่่อนไม่่ได้้”
(2) การแก้้ปััญหาให้้ประชาชน
น.ส.นวรััตน์์ ได้้สื่่�อสารไปยัังประชาชนเขตเทศบาล ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ ขณะ
ที่่�รณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้ง� ชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี โดยระบุุว่า่  ถ้้าหากตนได้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ จะมุ่่�งแก้้ปััญหาให้้ประชาชน จะใส่่ใจ
ทุุกปััญหาเพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่ดีีขึ้้
� น ดั
� งั ข้้อความ “ตอนที่่�นายกหาเสีียง
บอกว่่าจะแก้้ไขปััญหาให้้ประชาชนทุุกเรื่่�อง ใครมีีความไม่่สบายใจ  หรืือมีีปััญหา
อะไรก็็ให้้มาบอก มาเล่่าให้้ฟััง จะแก้้ปััญหาให้้ นายกบอกว่่าเราจะต้้องแก้้ปััญหา
ให้้เขาได้้ จะรัับเรื่่อ� งไว้้ทั้้�งหมดแล้้วจะหาทางช่่วยเหลืือ เขาบอกว่่าเมื่่อ� เขาเลืือกเรา
มาแล้้ว เราก็็ต้้องเต็็มที่่�กัับเขา”
การนำำ�เสนอตััวบุุคคล
ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการนำำ�เสนอตััวบุุคคลของ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์
พบ 2 ประเด็็ น  ได้้ แ ก่่ เป็็ นธิิ ด าของนายสยาม  ไตรรัั ก ษ์์ และมีีทีีมงานที่่� มีี
ประสบการณ์์มาก ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เป็็นธิิดาของนายสยาม ไตรรัักษ์์
น.ส.นวรััตน์์ ได้้นำำ�เสนอตนเองต่่อประชาชน ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อว่่าตนเองเป็็น
คนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี  เกิิดและเติิบโตที่่�ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ
และเป็็นธิดิ าของ นายสยาม ไตรรัักษ์์ กำำ�นันตำ
ั ำ�บลดอนหััวฬ่อ่ ซึ่ง่� ที่่�ผ่า่ นมาได้ล้ งพื้้�น
ที่่�กับั บิิดามาตั้้ง� แต่่ยังั เด็็ก ทำำ�ให้้รู้้จั� กั มัักคุ้้นกั
� บั ชาวบ้้านเป็็นอย่่างดีี เข้้าใจปััญหาของ
ชาวบ้้านตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ ดัังข้้อความ  “ตอนหาเสีียงเราก็็ประกาศว่่าเป็็นคน
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ดอนหััวฬ่อ่ เกิิดและโตที่่�ดอนหััวฬ่อ่ นี่่� เรีียนที่่�นี่่ตั้้� ง� แต่่เด็็ก ออกพื้้�นที่่กั� บั พ่่อมาตั้้ง� แต่่
เด็็ก ชาวบ้้านเขาก็็รู้้�จัักเรา สนัับสนุุนเรา เราเป็็นลููกของกำำ�นัันสยาม  ไตรรัักษ์์
เราก็็ชููจุุดแข็็งนี้้�”
(2) มีีทีีมงานที่่�มีีประสบการณ์์มาก
จากการสััมภาษณ์์ น.ส.จิิตติิมา พิิมพ์พิ์ ทิ ยานัันท์์ เกี่่ย� วกัับการนำำ�เสนอตนเอง
ของ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ พบว่่า การสื่่�อสารไปยัังประชาชนว่่าตนเองมีีทีีมงานที่่�
มีปี ระสบการณ์์ที่่พร้้
� อมจะทำำ�งานให้้ประชาชนตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  พร้้อมที่่�จะทำำ�งาน
เพื่่�อชาวดอนหััวฬ่่อ ดัังข้้อความ  “ตอนหาเสีียง นายกประกาศว่่าเขามีีทีีมงานที่่�มีี
ประสบการณ์์ ทำำ�งานให้้กัับคนดอนหััวฬ่อ่ มานาน เข้้าใจกฎ ระเบีียบราชการ เข้้าใจ
ปััญหา รู้้ว่� ่าจะต้้องแก้้ปััญหาให้้ประชาชนยัังไง”
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2) กลยุุทธ์์ผลััก (Push Strategy)
กลยุุทธ์์ผลััก หมายถึึง การที่่�ผู้้�ส่่งสารกำำ�หนดรููปแบบการติิดต่่อกัับผู้้�รัับสาร
แบบถึึงตััว เป็็นการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคลที่่�ทั้้�งผู้้ส่� ่งสารและผู้้รั� ับสารเห็็นหน้้าค่่าตา
กััน  ผลการศึึกษาพบว่่า น.ส.นวรััตน์์ ใช้้กลยุุทธ์์พบประชาชนเป็็นเห็็นหน้้า และ
กลยุุทธ์์สื่่�อสารกัับประชาชนแบบไม่่เห็็นหน้้ากััน ดัังต่่อไปนี้้�
การสื่่�อสารแบบเห็็นหน้้า
น.ส.นวรััตน์์ ใช้้การสื่่อ� สารแบบเห็็นหน้้า (Face to Face Communication)
ด้้วยการลงพื้้�นที่่�พบประชาชนด้้วยตนเอง คืือ น.ส.นวรััตน์์ ได้้ลงพื้้�นที่่�เดิินพบกัับ
ประชาชนชาวตำำ�บลดอนหััวฬ่่อโดยร่่วมเดิินทางไปกัับทีีมงานการรณรงค์์หาเสีียง
เลืือกตั้้� ง ของตน  และมีีผู้้� ใ หญ่่ บ้้ านในพื้้� นที่่� นำำ� ไปพบประชาชนแต่่ ล ะหมู่่�บ้้าน 
ส่่วนใหญ่่จะเดิินทางไปกัันประมาณ 6-8 คน  เริ่่�มเดิินพบประชาชนหมู่่�  1 ถึึง
หมู่่� 7 (มีีทั้้�งสิ้้�น 7 ชุุมชน) ได้้แก่่ ชุุมชนชากสมอ ชุุมชนหนองไผ่่กลางดอน ชุุมชน
หนองกงฉาก ชุุมชนดอนบน ชุุมชนดอนหััวฬ่อ่ ชุุมชนดอนล่่าง และชุุมชนมาบสาม
เกลีียว ดัังข้้อความ  “ถึึงแม้้ว่่าเราจะไม่่มีีคู่่�แข่่ง แต่่เราก็็ต้้องเดิินพบปะกัับประชาชน 
เพื่่อ� สร้้างความคุ้้�นเคยกัับเขา บอกกัับเขาว่่าเราจะลงสมััครนะ แล้้วก็็บอกให้้เขาไป
ใช้้สิิทธิ์์เ� ลืือกตั้้ง� การพบประชาชนก็็ต้้องต้้องเดิินเยี่่ย� มทุุกบ้้าน ตั้้�งแต่่หมู่่� 1 ถึึง หมู่่� 7”
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การสื่่�อสารแบบไม่่เห็็นหน้้า
น.ส.นวรััตน์์ ใช้้การสื่่�อสารแบบไม่่เห็็นหน้้าในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง
ชิิ ง ตำำ� แหน่่ ง นายกเทศมนตรีีตำำ� บลดอนหัั วฬ่่ อ ผลการศึึ ก ษาแบ่่ ง ออกเป็็ น 
2 ประเด็็นย่่อย ได้้แก่่ การส่่งทีีมงานเดิินหาเสีียง และการใช้้ยานพาหนะเคลื่่�อนที่่�
ในการหาเสีียง ดัังต่่อไปนี้้�
(1) การส่่งทีีมงานเดิินหาเสีียง
น.ส.นวรััตน์์ ได้้ส่่งทีีมงานจำำ�นวน  8 – 12 คน เป็็นผู้้�กระจายข่่าวสารไป
ยัังประชาชนในพื้้�นที่่� โดยแจ้้งว่่าตนเองจะลงสมััครรัับเลืือกตั้้ง� เป็็นนายกเทศมนตรีี
ตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  ดัังข้้อความ “นายกฯ ก็็จะให้้ทีีมงานของเขาลงพื้้�นที่่พ� บประชาชน 
บางครั้้�งไม่่ได้ล้ งไปพบด้้วยตนเอง คืือ ให้้ทีีมงานไปบอกประชาชนว่่าเขาจะลงสมััคร
เป็็นนายกเทศมนตรีี ให้้ไปใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�งกััน”
(2) การใช้้ยานพาหนะเคลื่่�อนที่่�ในการหาเสีียง
จากการสััมภาษณ์์เกี่่ย� วกัับการใช้้ยานพาหนะเคลื่่อ� นที่่�ในการหาเสีียงของ
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ ได้้ให้้ทีีมงานใช้้ “รถยนต์์” ซึ่่�งได้้ติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์กระจายเสีียงไว้้บนรถ เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารไปยัังประชาชน เรีียกกัันทั่่ว� ไป
ว่่า “รถหาเสีียง” สื่่อ� ให้้ประชาชนรัับรู้้�ว่่าตนเองจะลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่ง
นายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ ดัังข้้อความ   “ช่่วงที่่�นายกฯ หาเสีียง เขาใช้้
รถยนต์์กระจายข่่าวนะ ให้้ทีีมงานพููดผ่่านโทรโข่่ง ขัับไปทั่่�วทุุกชุุมชน  เชิิญชวนให้้
ประชาชนออกไปใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�ง แนะนำำ�ตััวเองกัับประชาชน ถึึงแม้้จะไม่่มีีคู่่�แข่่ง
แต่่ก็็ยัังหาเสีียงทุุกครั้้�งที่่�มีีการเลืือกตั้้�ง”
3) กลยุุทธ์์ดึึง (Pull Strategy)
กลยุุทธ์์ดึึง หมายถึึง การที่่�ผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งใช้้สื่่�อมวลชนเป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อ
“สาร” ไปยัังสาธารณชน ดัังที่่� นิวิ แมน (Newman,1999) เรีียกว่่า “สงครามกลาง
อากาศ” (Air War) ผู้้ศึ� ึกษาแบ่่งการนำำ�เสนอในประเด็็น กลยุุทธ์์การใช้้สื่่�อมวลชน
เป็็นช่่องทางในการรณรงค์์หาเสีียงของนางสาวนวรััตน์์ ออกเป็็น 2 ประเด็็น ได้้แก่่  
การสื่่�อสารผ่่านเสีียงตามสาย และการสื่่�อสารผ่่านสื่่�อสัังคม  (Social Media)
ดัังต่่อไปนี้้�
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การสื่่�อสารผ่่านเสีียงตามสาย
ผลการศึึกษา พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ใช้้เสีียงตามสายรณรงค์์ให้้
ประชาชน ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ รัับรู้้�ว่่าตนเองจะลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็นนายก
เทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ และบอกให้้ประชาชนไปใช้้สิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� แบ่่งออกเป็็น 
2 ประเด็็น ได้้แก่่ การติิดตั้้ง� ระบบเสีียงตามสายที่่�สำำ�นักั งานเทศบาล และการติิดตั้้ง�
ระบบเสีียงตามสายตามหมู่่�บ้้าน ดัังต่่อไปนี้้�
(1) การติิดตั้้�งระบบ “เสีียงตามสาย” ที่่�สำำ�นัักงานเทศบาล
จากการสััมภาษณ์์ นายณััฐวิิโรจน์์ มหายศ นัักวิิชาการด้้านการสื่่�อสารที่่�
ติิดตามการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนี้้�เกี่่�ยวกัับการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านเสีียง
ตามสาย ซึ่่�งกล่่าวถึึง การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งของ น.ส.นวรััตน์์ ว่่า น.ส.นวรััตน์์
สื่่�อสารผ่่านเสีียงตามสายจููงใจให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�เดิินทางไปเลืือกตั้้�งในวััน-เวลา
ที่่�กำำ�หนดไว้้  โดยเชื่่�อมั่่�นว่่าถ้้าหากประชาชนเดิินทางไปลงคะแนนเสีียงกัันมาก
โอกาสที่่�จะทำำ�ให้้ตนเองได้้รัับเลืือกตั้้�งก็็ จะมีีมากขึ้้�นตามไปด้้วย ดัังข้้อความ  
“ในช่่วงเทศกาลหาเสีียงเลืือกตั้้�ง ได้้ยิินจากเสีียงตามสายที่่�สำำ�นัักงานเทศบาลเขา
แจ้้งให้้ประชาชนรู้้� จููงใจให้้ประชาชนไปใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�ง เชื่่�อว่่าเขาคงคิิดว่่าถ้้าคน
ไปเลืือกตั้้�งกัันมากเท่่าไร โอกาสที่่�เขาจะได้้รัับเลืือกตั้้�งก็็จะมีีมากขึ้้�นเท่่านั้้�น”
(2) การติิดตั้้�งระบบเสีียงตามสายในหมู่่�บ้้าน
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ได้้สื่อ่� สารผ่่านเสีียงตามสายไปยัังประชาชนทุุกหมู่่�บ้้าน 
ทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับรู้้�ข่่าวสารว่่า น.ส.นวรััตน์์ จะลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่ง
นายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ และจููงใจให้้ประชาชนไปเลืือกตั้้�ง ดัังข้้อความ  
“ตามหมู่่�บ้้านก็็มีีติิดตั้้�งเสีียงตามสายไว้้ตามจุุดต่่าง ๆ จะติิดไว้้ที่่�บ้้านผู้้�ใหญ่่บ้้านใน
แต่่ละชุุมชน จะแจ้้งให้้รู้้ว่� า่ เขาจะลงสมััครชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีนะ แล้้วก็็แจ้้ง
ว่่าจะมีีการเลืือกตั้้�งในวัันนี้้�นะ”
การสื่่�อสารผ่่านสื่่�อสัังคม (Social Media)
ผลการศึึกษา พบว่่า น.ส.วรรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ใช้้สื่่�อสัังคมในการรณรงค์์หาเสีียง
เลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ ไม่่มากนััก ผลการศึึกษาพบ
1 ช่่องทาง ได้แ้ ก่่ เฟซบุ๊๊�ก (Facebook)  เป็็นช่่องทางในการเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับตนเองไปยัังประชาชนตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  ทั้้�งนี้้� “สาร” (Message) ที่่� น.ส.นวรััตน์์
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สื่่�อสารผ่่านเฟซบุ๊๊�ก ได้้แก่่ การบอกให้้ประชาชนรู้้�ว่่าตนเองจะลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
ชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี  การเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของตนเอง และสื่่�อสาร
โต้้ตอบกัับประชาชนผ่่านช่่องทางเฟซบุ๊๊�ก ดัังข้้อความ “นายกจะมีเี ฟซบุ๊๊�กส่่วนตััว
เอาไว้้บอกกัับประชาชนว่่า เขาจะลงสมััครนายกเทศมนตรีีนะ ให้้สนัับสนุุนเขานะ
เขาทำำ�กิจิ กรรมอะไรบ้้าง ก็็จะนำำ�เสนอผ่่านทางเฟซบุ๊๊�ก แล้้วก็็ให้้ประชาชนไปใช้้สิิทธิิ
เลืือกตั้้�งกััน”
ทั้้� ง นี้้�  ผู้้� ศึึ ก ษาได้้ ส อบถามผู้้� ใ ห้้ข้้อมููลหลัั ก ที่่� ใ ห้้สัั มภ าษณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ การใช้้
แอพลิิเคชััน “ไลน์์” (Line) ในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้ง� หรืือช่่องทางการสื่่อ� สาร
ประเภทอื่่�น  ได้้รัับคำำ�ตอบว่่า นางสาวนวรััตน์์ ไม่่ได้้ใช้้  แอพลิิเคชัันไลน์์ (Line)
“ทวิิตเตอร์์” (Twitter)   และ “อิินสตาแกรม” (Instagram) และช่่องทางอื่่�น 
ในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้ง� ชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ แต่่อย่่างใด
4) การหยั่่�งเสีียง (Polling)
จากการศึึกษาการทำำ�โพลหยั่่�งเสีียงประชาชนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อใน
ขณะที่่�มีีการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ
พบว่่า ไม่่มีีหน่่วยงานใด หรืือ ผู้้�สมััครที่่�ทำ�ำ โพลสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชน
ในช่่วงเวลานั้้�น
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึึกษาเรื่่�อง “การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี
ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อ : กรณีีศึึกษา น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์” ผู้้ศึ� ึกษามีปี ระเด็็นที่่�จะนำำ�
มาอภิิปรายผล ดัังต่่อไปนี้้�
จากผลการศึึกษาที่่� พบว่่า น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ใช้้กลยุุทธ์ก์ ารสื่่อ� สารรณรงค์์
หาเสีียงเลืือกตั้้ง� เข้้าสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  มุ่่�งเน้้นการลงพื้้�น
ที่่�พบประชาชนแบบเห็็นหน้้า แสดงให้้เห็็นว่่า น.ส.นวรััตน์์ เห็็นความสำำ�คััญของ
การสื่่อ� สารระหว่่างบุุคคล (Interpersonal Communication) ว่่าเป็็นช่อ่ งทางการ
สื่่อ� สารที่่�มีีอิิทธิพิ ลในการโน้้มน้้าวใจ หรืือเรีียกว่่า “ชัักจููงใจ” ประชาชนให้้สนัับสนุุน
ตนเอง เห็็นได้้จากการลงพื้้�นที่่�พบประชาชนด้้วยตนเอง และให้้ทีีมงานเดิินเคาะ
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ประตููบ้้านแนะนำำ�ให้้ชาวบ้้านเลืือกตนเอง ปรากฏการณ์์นี้้�อธิิบายได้้ด้้วยแนวคิิด
จากทฤษฎีีการสื่่อ� สารสองจัังหวะ (Two Step Flow Theory of Media) ที่่�ระบุุว่า่
“สื่่อ� บุุคคล” มีีอิิทธิพิ ลต่่อการโน้้มน้้าวใจผู้้รั� บั สารให้้เห็็นด้้วยและสนัับสนุุนผู้ส้� มััคร
รัับเลืือกตั้้ง� มากกว่่าสื่่อ� มวลชน ที่่�เป็็นเช่่นนี้้เ� พราะคนในสัังคมไม่่ได้อ้ ยู่่�โดดเดี่่ย� ว ทุุก
คนต่่างมีีกิิจกรรมที่่�ปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุคคลอื่่�น  และมีีบุุคคลที่่�ตนเองให้้ความนัับถืือ
ดัังนั้้�น การที่่� น.ส.นวรััตน์์ ลงพื้้�นที่่�พร้้อมกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนย่่อมมีีผลต่่อการโน้้มน้้าวใจ
ให้้ประชาชนในหมู่่�บ้้านสนัับสนุุนตนเอง ทฤษฎีีการสื่่�อสารสองจัังหวะกล่่าวถึึง
บุุคคลกลุ่่�มหนึ่่�ง ซึ่่�งมีีอิิทธิิพลในการโน้้มน้้าวใจประชาชน โดยเรีียกบุุคคลเหล่่านั้้�น
ว่่า “ผู้้�นำำ�ความคิิด”  (Opinion Leader) เป็็นบุุคคลที่่�มีีความตื่่นตั
� ัวทางการเมืือง
มากกว่่าประชาชนทั่่�วไป เปิิดรัับสื่่�อมากกว่่ากระตืือรืือร้้นที่่�จะพููดคุุยในเรื่่�อง
การเมืืองมากกว่่าประชาชนทั่่�วไป พวกเขาเหล่่านั้้�นจะได้้รัับการยอมรัับให้้เป็็นผู้นำ้� ำ�
ความคิิดในสัังคม ในขณะเดีียวกััน ทฤษฎีีนี้้�มองว่่าสื่่�อมวลชนมีีอิิทธิิพลต่่อการแจ้้ง
ข่่าวสารให้้ประชาชนรัับรู้้ว่� า่ จะมีกี ารเลืือกตั้้ง� เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ใด ดัังเช่่น การใช้้เสีียงตาม
สายแจ้้งข่่าวสารให้้ประชาชนรัับรู้้ว่� า่ จะมีีการเลืือกตั้้ง� เกิิดขึ้้นวั
� น 
ั เวลาใด ประชาชน
สามารถเดิินทางไปเลืือกตั้้ง� สถานที่่�แห่่งใดบ้้าง เป็็นต้้น ทว่า่ สื่่อ� มวลชนมีีอิิทธิพิ ลไม่่
มากนัักในการโน้้มน้้าวใจประชาชนให้้สนัับสนุุนผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง กล่่าวอีีกนััย
หนึ่่�ง ทฤษฎีีการสื่่�อสารสองจัังหวะมีีแนวคิิดว่่า สื่่�อมวลชนมีีศัักยภาพในการแจ้้ง
ข่่าวสารให้้ประชาชนรัับรู้้�ว่่าจะมีีการเลืือกตั้้�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อใด  แต่่มีีศัักยภาพในการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของประชาชนน้้อย สื่่�อที่่�มีีอิิทธิิพลในการโน้้มน้้าวใน
ประชาชนให้้สนัับสนุุนผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งมากกว่่าสื่่�อมวลชน คืือ สื่่�อบุุคคล การที่่�
น.ส.นวรััตน์์ ได้้รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�นำำ�ชุุมชนด้้วยการร่่วมลงพื้้�นที่่�หาเสีียงร่่วม
กัันนั้้นย่
� อ่ มมีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จมาก โดยเฉพาะในกรณีีนี้้ที่่� ไ� ม่่มีีผู้ส้� มััครราย
อื่่�นเป็็นคู่่�แข่่งลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งชิิงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อใน
ครั้้�งนี้้�ก็็ย่่อมเป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดว่่า น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ มีีโอกาสที่่�จะได้้รัับชััยชนะ
จากการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนี้้�
ปััจจััยสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ น.ส.นวรััตน์์ ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
ประชาชนในพื้้�นที่่ใ� ห้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี ตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  คืือ บิิดา มีีชื่อ่�
ว่่า สยาม ไตรรัักษ์์ กำำ�นัันตำ�ำ บลดอนหััวฬ่่อ ดัังที่่� น.ส.นวรััตน์์ กล่่าวว่่า ตนเองเกิิด
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และโตที่่�ตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ ในอดีีตเมื่่อ� ครั้้�งยัังเป็็นเด็็ก ตนได้ล้ งพื้้�นที่่ห� าเสีียงร่่วมกับั
บิิดามาโดยตลอด รู้้�จัักคนในพื้้�นที่่�เป็็นอย่่างดีี  ประกอบกัับคนในพื้้�นที่่�ต่่างก็็รู้้�จััก
ตนเองเป็็นอย่่างดีี  เมื่่�อกล่่าวถึึง กำำ�นัันสยาม ชาวบ้้านต่่างรู้้�จัักดีี ครั้้�นลููกสาวลง
สมััครรัับเลืือกตั้้ง� เป็็นนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่  จึึงได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
ประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างท่่วมท้้น  ปรากฏการณ์์นี้้�ตอกย้ำำ��ให้้เห็็นถึึงอิิทธิิพลของสื่่�อ
บุุคคลว่่ามีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการชัักจููงใจประชาชนให้้สนัับสนุุนผู้ส้� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ดััง
ที่่�ทฤษฎีีการสื่่�อสารสองจัังหวะระบุุไว้้ 
ผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้� อธิิบายได้้ด้้วยแนวคิิดการตลาดการเมืืองของ Bruce
I. Newman ที่่�กล่่าวว่่า การตลาดการเมืือง คืือ การที่่�นัักการเมืืองพยายามที่่�จะ
ขายผลิิตภััณฑ์์ ในที่่�นี้้�คืือ “ตััวผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง” ซึ่่�งก็็คืือ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์
ที่่�พยายามทำำ�ให้้ประชาชนเชื่่อ� มั่่นที่่
� ต� นเองได้้ตััดสินิ ใจเข้้าสู่่�การทำำ�งานการเมืืองท้้อง
ถิ่่�น ดัังที่่�ผลการศึึกษาพบว่่า น.ส.นวรััตน์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับความรวดเร็็ว ถููกต้้อง
ในการให้้บริิการประชาชนที่่�เข้้ามาติิดต่่อราชการ ทั้้�งนี้้� นิวิ แมน ระบุุว่่า ผู้้�สมััครรัับ
เลืือกตั้้ง� ได้้นำำ�เสนอวิิสัยั ทััศน์เ์ พื่่อ� ให้้ผู้้บ� ริิโภคตััดสินิ ใจซื้้�อวิิสัยั ทััศน์ที่่์ ผู้� ส้� มััครนำำ�เสนอ
ผลการศึึกษาขััดแย้้งกัับการศึึกษาของ Cinnasamy and Rodian (2015) ศึึกษา
เรื่่�อง “Social Media and Online Political Campaigning in Malaysia”
ผลการศึึกษา พบว่่า ประเทศมาเลเซีียมีีการเลืือกตั้้�งในปีี พ.ศ.2556 ในช่่วงเวลา
นั้้�นสื่่�อสัังคม (Social Media) มีีบทบาทสำำ�คััญในการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�ง โดย
เฉพาะเฟซบุ๊๊�ก (Facebook) ทวิิตเตอร์์ (Twitter) และ บล็็อก (Blog) ที่่�ถููกใช้้ใน
การรายงานข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งอย่่างกว้้างขวาง ผลการ
ศึึกษาเรื่่อ� งนี้้ส� รุุปได้้ว่่า ผู้้ส� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ใช้้สื่่อ� บุุคคลเป็็นหลััก ใช้้สื่่อ� สัังคมน้้อยมาก
ดัังผลการศึึกษาพบว่่า น.ส.นวรััตน์์ ใช้้เฟซบุ๊๊�ก เป็็นช่่องทางในการนำำ�เสนอการทำำ�
กิิจกรรมของตนเองให้้ประชาชน ตำำ�บลดอนหััวฬ่่อได้้รัับรู้้� ไม่่มีีการใช้้ ทวิิตเตอร์์  
ไลน์์ (Line) และบล็็อก ในการนำำ�เสนอข่่าวสารไปสู่่�สาธารณชนแต่่อย่่างใด ปััจจััย
ที่่�ทำำ�ให้้ผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้�แตกต่่างจากผลการศึึกษาของ Cinnasamy and
Rodian คืือ การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนี้้�มีีผู้้�สมััครเพีียงคนเดีียว คืือ
น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ซึ่่�งเป็็นธิิดาของนายสยาม ไตรรัักษ์์ กำำ�นันตำ
ั ำ�บลดอนหััวฬ่่อ
ที่่� ป ระชาชนให้้ความนัั บ ถืือ นายสยามมีี บ ทบาทในการเมืืองท้้ อ งถิ่่� นตำำ� บล

157

7

158

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

ดอนหััวฬ่่อมายาวนาน  เมื่่�อนายสยามส่่งธิิดาของตนเองลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งชิิง
ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่อ่ ปรากฎว่่าไม่่มีีบุุคคลใดลงสมััครรัับเลืือก
ตั้้�งแข่่งขัันจึึงทำำ�ให้้ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ทวิิตเตอร์์ บล็็อก และไลน์์ เป็็นช่่องทางในการ
สื่่�อสารชัักจููงใจประชาชน แต่่ให้้ความสำำ�คััญกัับสื่่�อบุุคคลซึ่่�งเป็็นทีีมงาน หรืืออาจ
เรีียกว่่า “หััวคะแนน” ของกำำ�นันตำ
ั ำ�บลดอนหััวฬ่่อ ให้้ชัักจููงใจประชาชนให้้เลืือก
น.ส.นวรััตน์์ ลููกสาวกำำ�นัันคนดัังในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ น.ส.นวรััตน์์ ไตรรัักษ์์ ได้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีีตำำ�บลดอนหััวฬ่่อในที่่�สุุด
ข้อเสนอแนะ
1) บุุคคลที่่�จะลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง โดยเฉพาะในสนามการเมืืองท้้องถิ่่�น 
ควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคล ซึ่่�งจากผลการศึึกษา พบว่่า สื่่�อ
บุุคคลเป็็นสื่่�อที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการชัักจููงใจให้้ประชาชนเลืือกผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง
มากกว่่าสื่่�อประเภทอื่่�น ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่� น.ส.นวรััตน์์ ลงพื้้�นที่่�พููดคุุยกัับ
ประชาชนแบบเห็็นหน้้า (Face to Face Communication) และให้้ทีีมงานลงพื้้�น
ที่่�พบประชาชนแบบเห็็นหน้้า ส่่งผลให้้ได้้รัับคะแนนเสีียงจากประชาชนจำำ�นวนมาก  
2) การศึึกษาชิ้้�นนี้้� เป็็นการศึึกษากลยุุทธ์์การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งเข้้าสู่่�
ตำำ�แหน่่งนายกเทศมนตรีี  ซึ่่�งเป็็นสนามการเลืือกตั้้�งท้้องถิ่่�นที่่�มีีผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง
เพีียงคนเดีียว ผู้้�ที่่�ต้้องการศึึกษากลยุุทธ์์การรณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งทั้้�งระดัับชาติิ
และระดัับท้้องถิ่่น 
� สามารถศึึกษากรณีีที่่�มีีผู้ส้� มััครรัับเลืือกตั้้ง� ที่่�ได้้รัับความนิิยมจาก
ประชาชนในพื้้�นที่่สููสีีกั
� น 
ั หรืือมีีการแข่่งขัันกันสูู
ั ง โดยศึึกษากลยุุทธ์ก์ ารใช้้สื่่อ� ในการ
รณรงค์์หาเสีียงเลืือกตั้้�งของผู้้�สมััครแต่่ละคน  อาจทำำ�ให้้ได้้ผลการศึึกษาที่่�หลาก
หลายกว่่านี้้�
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